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Big Data Concept & Technology





The 4V of Big Data



Transaction

IoT

Mobile

Social Media



Big Data Technology



“Big Data ไม่ใช่ Hadoop
แต่ Hadoop เป็นส่วนหนึ่ง

ของ Big Data”



1. ความสามารถในการรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มากๆทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว – ด้วยปริมาณข้อมูลในปัจจุบันที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากแหล่งอย่างโซเชี่ยลมีเดีย และ Internet of Things (IoT) คุณสมบัติข้อนี้ของ Hadoop 
จึงส าคัญมาก

2. พลังแห่งการประมวลผล – ด้วยรูปแบบการประมวลผลที่รวดเร็วจากการท างานแบบ Cluster จึงท าให้ Hadoop กลายเป็น
แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

3. มีระบบรองรับความผิดพลาด – ด้วยการท างานแบบ Cluster เมื่อ node ใด node หนึ่งพังลง งานที่มีการท าอยู่ในระบบจะ
ถูกส่งไปยัง node อื่นทันทีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงระบบเองยังมีการท าก็อปปี้ข้อมูลเก็บไว้แบบอัตโนมัติหลายชุดอีก
ด้วย

4. ความยืดหยุ่นในการใช้งาน – Hadoop แตกต่างจากระบบฐานข้อมูลดั้งเดิม ที่ต้องมีการแยกประเภทของข้อมูลคร่าวๆก่อน
การจัดเก็บ ส าหรับ Hadoop เราจะเก็นข้อมูลประเภทไหนก็ได้ มากเท่าไหร่ก็ได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแยกประเภทล่วงหน้า
แถมยังสามารถเลือกได้อีกว่าจะเอาไปใช้งานด้านใด

5. ต้นทุนต่่า – เพราะเป็นแพลตฟอร์มแบบ open-source จึงสามารถน ามาใช้งานได้ฟรี!
6. ความสามารถในการขยายการรองรับข้อมูลได้ไม่สิ้นสุด – แค่เพิ่ม node เข้าไปก็สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลไปได้

เรื่อยๆตามแต่เราต้องการ



Hadoop Concept



การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Hadoop



Netflix: Entertainment 

Problem Solving

● To understand customer 

viewing habits  

● Improve in the number of 

hours customers spending

● They launched the Netflix 

Prize

- Streaming movie and TV service 
- 65 million members in over 50 
countries
- one-third of peak-time Internet 
traffic in the US

Source: Big Data in Practice, Bernard Marr, 2016



Source: Internet Trends 2017 - Code Conference, 



Source: INetflix: Petabyte Scale Analytics Infrastructure 

Big Data @ 



• เพ่ือพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
• เพ่ือพัฒนาระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ ใหส้ามารถบริหารจัดการข้อมูลใน

ระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกจิอุตสาหกรรม
• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทาง

เว็บไซต์ (Website) และผ่านอปุกรณ์เคลือ่นที่ Mobile Application
• เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานให้ท างานได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ
• เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมลูและท า

รายงานได้ถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถือ
• เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานให้ทันสมัยมาก

ข้ึน
• เพื่อตอบสนองตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิรองรับไทยแลนด ์4.0 ของ

รัฐบาล

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



Source: Netflix Big Data Paris 2017



Tableau



“Tableau ช่วยคนให้เห็นและเข้าใจข้อมลู” 

“Tableau helps people see and 
understand data”





Tableau is Visualization Tools

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/


Why Tableau?

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/


Why Tableau?

เพราะ Tableau ออกแบบมาเพ่ือ
Business User

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/


Why Tableau?

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/


เปรียบเทียบกบั Traditional BI

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/

http://www.aiteam.co.th/what-is-tableau/


ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้งาน

??
?

IT

ฐานข้อมลู

ปัญหาโจทย์ท่ีต้องการทราบ

ดงึข้อมลู
ข้อมลูสารสนเทศ



ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้งาน

??
?

IT

ฐานข้อมลู

ปัญหาโจทย์ท่ีต้องการทราบ

ดงึข้อมลู
ข้อมลูสารสนเทศ??

? ??
?

??
?

??
?



Self-Service BI

ผู้ใช้งาน

IT

ฐานข้อมลู

ก ากบัดแูลข้อมลู





Common Business Intelligence Process





Tableau Desktop

Data Sources                                 Design Dashboard                              Publish to Tableau Server

Tableau Desktop Process Flow

Dashboard on Tableau Server

Local Use

Hyper

Tableau Server

Tableau
Data Source

Tableau
Data Source

Tableau
Data Source



ประโยชน์ที่จะได้จากการด่าเนินโครงการ

ลดกระบวนการ
ในการวิเคราะห์
ข้อมูล

ลด Load ของ IT 
ที่จะท าการดึง
ข้อมูล

ลดความซ  าซ้อน
ในการใช้ข้อมูล

เพิ่ม 
Productivity 
ของรายงาน
วิเคราะห์ข้อมูล



การออกแบบรายงานด้วย Tableau



Basic Data Warehouse Design Concept

•Dimension
• คือ มมุมองในการวิเคราะห์ข้อมลู สว่นใหญ่เป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ เช่น ข้อมลูช่ือ หรือวา่
รายละเอียด ตา่งๆ 

•Measure
• คือ ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีคา่วดัมากน้อยได้ สามารถน ามาประมวลผลเชิงผลรวม

Aggregation ได้ เช่น ผลรวม, คา่เฉลี่ย, min, max เป็นต้น



ขอ้มูลทะเบียนโรงงาน

• Dimension
• พืน้ท่ี (จงัหวดั อ าเภอ ต าบล)
• จ าพวกโรงงาน
• กลุม่อตุสาหกรรม, ประเภทโรงงาน
• สถานะโรงงาน (ประกอบ, ขยาย, เลิกกิจการ)
• วนัท่ี

• Measure
• จ านวนโรงงาน
• จ านวนเงินลงทนุ
• จ านวนคนงาน





อยากลงรายละเอียดกว่านี!้!!

อบรมผู้ใช้งานระบบเผยแพร่ 14 ส.ค. 62



Q & A



Thank you


